Bestyrelsens beretning 2018:
Konkurrenceudvalget:
Vi har i år afholdt 3 konkurrencer i DcH programmet – en C lands - en Venskab
og et klubmesterskab. Det er blevet til en enkelt oprykning fra C til B,
TILLYKKE til Andreas og Molly, vi ønsker tillykke her fra bestyrelsen.
Til Klubmesterskabet, stillede der 3 ekvipager i C- og 3 i B klassen – I B
klassen var det Henny & Bertram som gik med sejren og i C klassen var det
Jens & Dixie som vandt, samt de også gik med Lydighedspokalen, Hjertelig
tillykke med det begge to. Vi har ikke så mange konkurrence-hundeførere, jeg
aner dog at der er et par stykker på vej 😊
Thomas meddeler at det er en fornøjelse at sidde i et udvalg hvor der er så
mange der vil hjælpe hver gang der skal holdes noget.
Han synes det har været nogle fine konkurrencer og de er gået godt.
I Rally har vi afholdt en konkurrence på landsplan samt et klubmesterskab,
begge arrangementer gik fint, JA jeg havde da æren af at være dommer til
klubmesterskabet. Der deltog 4 ekvipager og Klubmester blev Jytte og Carla.
Stort tillykke skal lyde herfra.
Kantineudvalg:
Kantinen har været vært for flere arrangementer i år, der har været afholdt 2
moduler på Instruktør Grunduddannelsen og 1 modul på overbygningen. Der
har været et weekendkursus i IPO med fuld forplejning. Disse arrangementer
giver et flot overskud og vi håber at kunne bibeholde dem i klubben, det
kræver selvfølgelig at der er nogen som vil knokle med madlavning og opvask
/ oprydning flere gange årligt og så heldige er foreningen her, at der er nogen
som byder sig til. Ud over vores kurser, står kantinen jo også for forplejningen
til vores interne arrangementer såsom konkurrencer, afslutning før ferier og
fester. Tusinde tak for det til jer alle. Vi har ligeledes været så heldige at vi
hele året har modtaget engangsservice helt gratis, det har bestemt sparet os
for en del penge. Tusinde tak for det.
I hverdagen kan der købes is, pølsebrød, sandwich, chokoladebarer, sodavand
og øl til 10,- kr. stk.
Vær med til at holde vores hus og områder 😀. Mvh Henny

Aktivitetsudvalg:
Det har været et forholdsvis roligt år – Mia er trådt ind i udvalget og der er
mange nye ideer på plakaten. Dejligt med ”frisk blod”. Vi har indført en
”IDEKASSE” som er står i klubhuset – og vi vil gerne opfordre alle til at bruge
den.

I år har der været, sommerafslutning med sjov og efterfølgende grillpølser, en
tur i hundesvømmehallen i Hellevad, klubfest og en julegåtur (lige om lidt)
Igen i år må det nævnes at kantineudvalget og aktivitetsudvalget har et fint
samarbejde!
Næste år er der bla. planer om et ”bytte-køb-salg-loppemaked” (måske med
inddragelse fra oplandet og med opvisning fra div. hold), svømmehalstur,
foredrag mm og vi er MEGET åbne for flere ideer.
Mia & Heidi

Græs/Arealer:
Der er sket en del i løbet af året:
I klubhuset er
• El radiatorer udskiftet og varmepumpe installeret.
• Installeret ny loftsbelysning.
• Installeret ny vandvarmer. Gamle nedslidt.
• Pumpe i kloak udskiftet. Gamle nedslidt.
Så er den tidligere annoncerede P-plads blevet etableret.
Der er afholdt en arbejdsdag i april. Godt fremmøde og her blev der gjort
forårs rent i skurvognen, samt Gerda var så venlig at forære os nogle reoler
som har gjort at vi kan holde bedre orden, der blev malet diverse, vejen blev
lappet, udendørs lys blev tilpasset samt klippet lidt kanter af udenoms arealet.
Succesen bliver nok gentaget til foråret. Tak til alle som hjalp til. Alt tæller om
man kan en halv time eller om man kan hele dagen – husk det når vi kalder
næste gang 😊
Græsklippere – talte i år 6 mand, det er + 1, sammenlignet med sidste sæson.
Meld endelig ind til Niels, hvis der sidder en eller to i blandt os som har vildt
lyst til at køre vores ”superklipper”. Jo flere vi er, desto færre gange på en
sæson.
Ukendte gæster satte starten af klippe sæsonen på prøve, ved at løbe med
vores klippemaskineri samt andet inventar. Dette betød langt græs det meste
af maj måned, inden der holdt nyt maskineri i garagen.
Klipperholdet er yderst tilfreds med den nyindkøbte maskine. Den fik en hård
opstart i det ujævne engareal, men har ellers ikke haft den travleste sæson.
Grundet den lange varme og tørre sommer er der sparet på benzinen. Men
mon ikke den nok skal nå få en ægte dansk sommer at føle i fremtiden.

Skal også nævnes at der i forbindelse med indkøbet af den nye maskine med
stor hjælp fra Jønne er installeret ekstra sikring på garage og skurvogn.
Der arbejdes fortsat på opsætning af lys ved boldbanerne.

Tøjudvalget/træningsudstyr;
Der er i år blevet fyldt op og solgt godt fra vores ”tavle”, liner, dummyer,
træktov, kasketter mv.
Vi har også solgt en del klub T-shirts. Et nyt tiltag er sweatshirts og
hættetrøjer – selvfølgelig med klubbens logo. Der er stadig mulighed for at
købe streamers til bil.

Instruktører:
Jønne, Helle, Bruno, Yvonne, Marianne, Henny, Mia, Heidi, Nanna
(Thomas & Eric)
Vi er nu 9 instruktører, mod 6 sidste år – det er dejligt befriende. Vi kan
selvfølgelig sagtens bruge nogle flere, så hvis nogen af jer går med et ønske
om at Instruere et hold, eller assistere på et hold, så sig endelig til.
Klubben har Hvalpehold, Begynderhold, Klikkerhold, Samarbejdshold,
Konkurrencehold, Rallyhold, Familiehold, NoseWork-hold & IPO-hold, hvortil
der er tilknyttet 2 figuranter.
Vi har planer om at indføre Hundeførerkort på begynderholdet og udvidet
Hundeførerkort på Samarbejdsholdet / alternativt på Familieholdet, da
Samarbejdsholdet så kan koncentrere sig om D-programmet. Noget som vi
nok vil indbyde til en dialog med de involverede parter om i det tidlige forår.
Der har været afholdt et Instruktørmøde i år og der er arrangeret et seminar i
hundesprog for bestyrelse, Instruktører, figuranter og græsklippere som bliver
afholdt her i klubben d. 12. januar.
Web:
Hjemmesiden www.dch-christiansfeld.dk er opdateret og med info for
kommende medlemmer samt referater fra div. møder og oplysninger om
persondataforordningen og hvordan vi håndterer den her i foreningen.

